FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af Menighedsrådsmøde d. 26. maj 2009
Alle er fremmødt.
Referent Gitte Kolling Klitgaard

1) 10 minutter. Karner orienterer om Stiftsmenighedsmøde i Aalborghallen d.
16. maj 2009, som havde været en stor oplevelse, med mange gode indslag,
Der opfordres til alle medlemmer af menighedsrådet deltager i sådanne
arrangementer en anden gang.
2) Godkendelse af referat.
- godkendt uden bemærkninger

3) Godkendelse af budget
- Fremover vil man til vikarer for kirkesangere og organist anvende
kirkeministeriets takster, således at der er overensstemmelse i
proceduren imellem Sønderholm og Frejlev.
- Det vil blive undersøgt, hvornår de forskellige fordelingsprocenter
bliver anvendt imellem Sønderholm og Frejlev.
- Der bliver om 14 dage oprette en telefonlinie til kirkekontoret i
Frejlev, nr. er 9834 1306
- Vi har i de senere år haft et stigende el forbrug, vi vil undersøger om
der er mulighed for at opnå besparelser. Vi vil evt. kontakte en
konsulent fra Himmerland for at få gode råd. Vi kunne evt. slukke en
time tidligere for belysningen af kirken.
- Sussie vil gerne at vi tilføjer under ønske til driftsrammen at vi ønsker
nyt udstyr til undervisningslokalet 35.000.
4) Meddelelser fra formanden
- Jeanette deltager i kursus for sognemedhjælper.
- Rådet godkender provstiets forslag om ansættelse af henholdsvis en
personalekonsulent og en konsulent til skoletjeneste.
- Det er blevet beslutte at give 6000,- til FDF spejderne, da de gør et
stort stykke arbejde for børn og unge i Frejlev og fordi der er et yderst
godt samarbejde mellem kirken og spejderne
- Anna og Gitte hjælper til næste spagettigudstjeneste.
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5) kontaktudvalget; Terese bliver ansat som barselsvikar for Dorte Amalie
6) Meddelelser fra præsterne:
- pinsegudstjenesten er tilrettelagt.
- julicafe er nu besluttet skal være et gratis arrangementet.
- Der er struktur ændring på Frejlev Skole det betyder, at der fremover vil
være 4 7. klasser fra og med 2010/11. Det betyder, at man ikke kan være
sikker på at man bliver konfirmeret af den præst man er blevet undervist af.
Der arbejdes på en løsning.
- Der er i kirkebladet sket en fejl med hensyn til konfirmationsdatoer. De
rigtige datoer bliver offentliggjort på hjemmesiden samt i Nibe Avis.
7) meddelelser fra kassereren
- Anna, Jørn Jensen og Gitte har besluttet at opsige deres abonnement på
kristelig Dagblad. Eller evt. få et net abonnement.
- Vi skal have opmærksomheden rette mod følgende kontoer;
menighedsrådet, kontorhold samt kirkecentret.
- Karner er i gang med at undersøge om der kan opnås besparelser på
kirkebladet.
8) evt.
- der skal for fremtiden være et punkt på dagsordnen der hedder
meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

